
 

 
 

AS.ZZO.271.5.2020 -  1311       Marszów, dnia 30.06.2020 r. 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie, działając na podstawie przepisów 
art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U.2019 r., 1843 t.j.) 

 Prawo zamówień publicznych, przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. 

Odbiór i  zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF)  
z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie 

z podziałem na zadania   
PRZETARG II 

Nr sprawy: AS.ZZO.271.5.2020 
 

1.Kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 

a) część I: Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie  - frakcja do 30 mm (odpady 

o kodzie 19 12 10) w ilości do 6 000 Mg na instalacji znajdującej się w odległości od 

200 km do 350 km od siedziby Zamawiającego (transport po stronie Zamawiającego): 

 
2.073.600,00 zł brutto 

 

b) część II: Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie  - frakcja do 30 mm (odpady 

o kodzie 19 12 10) w ilości do 10 000 Mg na instalacji znajdującej się w odległości 

do 200 km od siedziby Zamawiającego (transport po stronie Zamawiającego): 

 
3.455.986,18 zł brutto 

 
2. Złożono: 1 oferta.  
 
 

a) część I: Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie  - frakcja do 30 mm (odpady 

o kodzie 19 12 10) w ilości do 6 000 Mg na instalacji znajdującej się w odległości od 

200 km do 350 km od siedziby Zamawiającego (transport po stronie Zamawiającego) 

 

BRAK OFERT na część I 
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b) część II: Zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie  - frakcja do 30 mm (odpady 

o kodzie 19 12 10) w ilości do 10 000 Mg na instalacji znajdującej się w odległości 

do 200 km od siedziby Zamawiającego (transport po stronie Zamawiającego) 

 
 
Oferta nr 1 
Wykonawca: PRODIGO Sp. z o.o. STADION WROCŁAW, Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław  
 
Cena całkowita: 3.456.000,00 PLN  

Odległość dostawy od Marszowa do miejsca wskazanego przez Wykonawcę: 0-100 km 

Wadium: złożono zgodnie z SIWZ 

 

 

Z up. Prezesa Zarządu 

 


		2020-06-30T13:38:41+0200




